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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

ZP.ZD-00110/18 
POWIAT POZNA ŃSKI  

ul. JACKOWSKIEGO 18,  
60-509 POZNAŃ 

NIP: 781-18-40-766,    REGON: 631257992 
www.bip.powiat.poznan.pl 

tel. 61 8410 686, faks 61 8418 823 
godziny urzędowania: 

poniedziałek: 9:00 – 16:30, wtorek – piątek: 8:00 – 15:00 

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 39 ustawy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.). 
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

I. INFORMACJE OGÓLNE.     
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym.  
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca może więc powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiający żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, przedstawienia 
w odniesieniu do tych podwykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dla każdego z nich. 
W przypadku, jeżeli na dzień składania ofert nie są znane nazwy firm podwykonawców, Zamawiający nie wymaga 
przedłożenia w odniesieniu do tych podwykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, a jedynie 
wskazania czy Wykonawca zamierza zlecić podwykonawstwo osobom trzecim. 

12. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy. 
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14. Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy. 
15. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy. 
16. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie stanowiącym załącznik 

nr 4 do niniejszej SIWZ. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz 

Szpitala w Puszczykowie, w tym: 
a) Powiat Poznański – 30 punktów odbioru w 15 jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu Poznańskiego i 

miasta Poznania; szacowana ilość zużycia energii w okresie obowiązywania umowy wyniesie: 5.050 MWh, w tym 
energia rozliczana w taryfie:  
– G11: 727,2 MWh 
– G12: 728,7 MWh, w tym w strefie: 

• dziennej: 488,1 MWh 
• nocnej: 240,6 MWh 

– C11:    681,7 MWh 
– C21: 1.865,1 MWh 
– B21: 1.047,3 MWh 

b) Szpital w Puszczykowie – 1 punkt odbioru; szacowana ilość zużycia energii w okresie obowiązywania umowy w 
taryfie B23 wyniesie: 4.029,7 MWh, w tym w strefie: 
– szczyt przedpołudniowy – 953,4 MWh 
– szczyt popołudniowy – 526,3 MWh 
– pozostałe godziny – 2.550,0 MWh 
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Kod CPV: 09310000-5. 
2) łączna energia zamówiona: 9.079,7 MWh. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w związku z bieżącymi 

potrzebami, do kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj.: 
a) Powiat Poznański – 30 punktów odbioru – 1.650.000,00 zł brutto, 
b) Szpital w Puszczykowie – 1 punkt odbioru – 1.185.000,00 zł brutto. 

3) postępowanie prowadzone jest wspólnie przez Powiat Poznański oraz Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego S.A., na podstawie porozumienia zawartego w trybie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), 

4) Wykonawca winien określić wartość przedmiotu zamówienia, uwzględniając w cenie taryf koszty obliczone zgodnie 
z w/w aktami prawnymi oraz koszty obsługi, 

5) umowa na dostawę energii elektrycznej określa płatnika i adresata faktury VAT za dostawę energii elektrycznej dla 
poszczególnych punktów odbioru – zgodnie z załączonymi Opisami przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1do SIWZ. 

6) Zamawiający informuje, że: 
a) posiada oddzielne umowy dystrybucyjne dla wszystkich punktów odbioru, z lokalnym OSD, tj. ENEA Operator 

sp. z o.o., zawarte na czas nieokreślony, 
b) aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENEA S.A., umowa zawarta jest na czas określony z terminem 

obowiązywania do 30.06.2018 r., 
c) nie posiada umów zawartych w ramach akcji lojalnościowych lub promocyjnych 

7) Zamawiający wymaga, by: 
a) Wykonawca realizował dostawy energii elektrycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 

r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), Kodeksie cywilnym oraz wydanych na ich podstawie 
aktach wykonawczych, w tym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. 

b) energia elektryczna, spełniała standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

c) Wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu oświadczenie o 
posiadaniu ważnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
pomiędzy lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii elektrycznej, w celu realizacji 
umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszej SIWZ. 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy, przy czym rozpoczęcie realizacji zamówienia zaplanowane 
zostało na 01.07.2018 r. 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w 
postępowaniu. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej; 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w 
postępowaniu. 

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte  
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów  
i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający ŻĄDA dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale VI 
ust. 2 pkt 4) SIWZ z wyłączeniem oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej.  

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę względem którego zachodzą 
przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.). 

VI. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.  
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(zwane dalej „jednolitym dokumentem”, w skrócie „JEDZ”), które stanowi wstępne potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, (o treści zgodnej 
z załącznikiem nr 3 do SIWZ).  
1) Na potwierdzenie, iż Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu, w jednolitym dokumencie (JEDZ) winien podać informacje dotyczące podstaw 
wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy, 

b) spełnia warunki udziału, w postępowaniu, w jednolitym dokumencie (JEDZ) winien podać informacje 
dotyczące warunków określonych przez Zamawiającego  w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1) niniejszej SIWZ. 

2) Zamawiający informuje, iż: 
a) pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ komisja Europejska udostępniła narzędzie 

umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ w formie 
elektronicznej, 

b) instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 
pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-
ESPD.pdf  

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy składane 
na wezwanie Zamawiającego:  

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa 
w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć:  
Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w 
postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

3) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w 
postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien 
przedłożyć: 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny 
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dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

e) Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Ponadto, na etapie składania oferty, Wykonawca winien przedłożyć: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, o treści zgodnej z załącznikiem nr 2; 
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: 

a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; 
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum),  

o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera 
konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. 

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3  pkt 1 musi być złożony w formie oryginału. 
Dokument, o którym mowa w ust. 3  pkt 2 musi być złożony: 

– w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot dokumentu 
w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób uniemożliwiający jego 
samodzielną dekompletację); 

– w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) w formie oryginału – lub kserokopii 
poświadczonej przez Wykonawcę. 

Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 
lit. d) lub ust. 5 pkt 2) lit. b), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, jednakże, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4): 
1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 

2) lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1) i pkt 2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a), powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 6 stosuje się. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt 4) lit. a), 
składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w 
kraju,  
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się. 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, określone w ust. 1 i w 
ust. 2 pkt 4), w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Joanna Rządkowska – Jurga  – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych – tel. 61 84 10 686. 
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, przesyłając swoje zapytania pocztą elektroniczną: zp@powiat.poznan.pl. lub faksem pod numer: 61 84 
18 823. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi. 

4. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub 
faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje winny być kierowane na adres e-mail: zp@powiat.poznan.pl, faks nr 61 84 18 823. 

VIII. ZMIANA TRE ŚCI SIWZ 
1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w treści 

niniejszej SIWZ. 
5. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana 

przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej zaproponowanej cenie. 
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6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana. 
7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 
8. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty ) były 

podpisane. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką. 
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

ustawy. 

X. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą. 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w 

Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002  do dnia 24.05.2018 r., do godz. 11:00. 
1) Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
„Przetarg nieograniczony – Dostawa energii elektrycznej. Nie otwierać przed dniem 24.05.2018 r., godz. 
11:15.” 
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

2) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 
3) Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 
4) Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie 

terminu do wniesienia odwołania. 
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.05.2018 r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym 

w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315, piętro III. 
3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

XII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY. 
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.   
2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone 
do uprzednio złożonej oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego 
powiadomienia w siedzibie Zamawiającego o wycofaniu oferty. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę, uwzględniającą wszystkie 

elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów. 
2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z 

uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego. 
3. Faktyczna liczba zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb, a określenie w umowie maksymalnej nominalnej 

wartości nie może (w razie mniejszych potrzeb) być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 
4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
5. Rozliczenia z wybranym Wykonawcą będą następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOB U OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium tj.: ceną: 
− C – Cena – 100%; 

2. W zakresie przedmiotowego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, przy czym 1% = 1 pkt. 
3. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: 

    Cena najniższa spośród złożonych ofert 
                   C = ------------------------------------------------------- x 100 pkt,                   
                                             Cena badanej oferty 
4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętego kryterium, a tym samym otrzyma największą liczbę 

punktów w oparciu o określone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

5. W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę  z najniższą ceną, a 
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do  
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
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XV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM. 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 65.000,00 zł,  
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Handlowy 

O/Poznań, konto nr 77103012470000000034916047. 
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 24.05.2018 r., 

do godz. 11:00. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego. 
6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z 
art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. W przypadku wniesienia wadium w 
formie pieniężnej (przelew na konto) należy dołączyć do oferty potwierdzenie dyspozycji przelewu na konto 
Zamawiającego  potwierdzone przez Wykonawcę. 
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi 
być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony 
w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 
nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

7. Zamawiający zwróci albo zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 

XVI. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA P UBLICZNEGO. 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi niezwłocznie 

o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
2. Wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

oświadczenie o posiadaniu ważnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej pomiędzy lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii elektrycznej, w celu 
realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

3. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo. 

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może 
zastosować procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 2 ustawy lub w art. 94 ust. 3 ustawy. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej 
odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej: 
1) Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany. 
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób elektroniczny, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały 
przesłane w formie pisemnej. 

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
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6) Odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

7) Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

8) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony  prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy oraz 
właściwych dyrektyw odwoławczych. 



ZP.272.00018.2018 

9 

Załącznik nr 1 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

L.P. Adres punktu odbioru  nr licznika nr odbiorcy, kod PPE  
Moc 

umowna                 

kW 

Grupa 

taryfowa 
OSD 

zużycie 

energii w 
okresie 

24 m-cy 
[MWh] 

wskazany  

płatnik oraz 
adresat faktury 

VAT za dostawę 

energii 
elektrycznej  

Nabywca 

1 

Urząd Starostwa 
Powiatowego w 

Poznaniu ul. 

Jackowskiego 18 60-
509 Poznań. 

3251000242 

nr odbiorcy: 12419849,  
WO 1850  

kod PPE: PLENED 

000005900000000000481
71535 

230 B21 

ENEA 

Operator 

1 047,3 

Powiat 

Poznański w 
Poznaniu ul. 

Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

Powiat 

Poznański, ul. 
Jackowskiego 

18 60-509 

Poznań NIP: 
7811840766 

2 

Budynek Użytkowy 

Powiatu Poznańskiego 
ul. Słowackiego 8, 60-

823 Poznań. 

96751138 

nr odbiorcy: 12419849, 

WO 1581 

kod PPE: PLENED 
000005900000000000496

35530 

140 C21 697,5 

3 

Budynek biurowy 

Powiatu Poznańskiego, 
ul. Zielona 8, 61-851 

Poznań 

96862064 

nr odbiorcy: 12419849  
WO -1278 

kod PPE: PLENED 
000005900000000000480

01554 

45 C21 110,3 

4 

Ośrodek Szkoleniowy 

Plac Parkowy 1, 
Skrzynki, 62-060 

Stęszew 

96811600 

WO 10322 

nr odbiorcy: 12419849  

kod PPE: PLENED 
000005900000000016550

79564 

36 C21 75,3 

5 

Budynek biurowy 

Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poznaniu, ul. 

Czarnieckiego 9 61-538 
Poznań 

96778523 

nr odbiorcy: 13141457  

WO-4183  
kod PPE: PLENED 

0000059000000000004
9079591 

110 C21 

ENEA 
Operator 

337,9 
Powiatowy 
Urząd Pracy w 

Poznaniu ul. 
Czarnieckiego 9                                                                  

61-538  Poznań 

Powiat 
Poznański, 

Powiatowy 
Urząd Pracy w 

Poznaniu ul. 
Czarnieckiego 9 

61-538 Poznań 
NIP: 

7811840766 

6 

Lokal  Powiatowego 

Urzędu Pracy w 
Poznaniu,  ul. Stary 

Rynek 52 B,                             

61-772  Poznań  

11062446 

nr odbiorcy: 13141457  

kod PPE: PLENED 
0000059000000000001

3244582 

11 C11 9,9 

7 
Zespół Szkół w Kórniku 
ul. Poznańska 2, 62-035 

Kórnik  

91807793 

nr odbiorcy: 12425754 
kod PPE: PLENED 

0000059000000000093
8037574 

27 C11 
ENEA 

Operator 
62,6 

Zespół Szkół  

w Kórniku,  
ul. Poznańska 

2, 62  035 
Kórnik  

Powiat 
Poznański, 

Zespół Szkół  w 
Kórniku, ul. 

Poznańska 2 
62-035 Kórnik 

NIP: 

7811840766 

8 

Liceum 

Ogólnokształcące                                                                                                                        
im. Mikołaja Kopernika 

w  Puszczykowie, 62-
041 Puszczykowo, ul. 

Kasprowicza 3 szkoła 

96778671 

nr odbiorcy: 12425744 
kod PPE: PLENED 

0000059000000000097
9741545  

27 C11 

ENEA 
Operator 

90,9 

Liceum 

Ogólnokształcąc
e im. Mikołaja 

Kopernika w  
Puszczykowie,  

ul. Kasprowicza 3                                                               
62-041 

Puszczykowo                                                                          

Powiat 
Poznański, 

Liceum 
Ogólnokształcąc

e im. Mikołaja 
Kopernika w  

Puszczykowie,             

ul. Kasprowicza 
3 62-041 

Puszczykowo                                                                                                                             
NIP: 7811840766 

9 

Liceum 
Ogólnokształcące                                                                                                             

im. Mikołaja Kopernika 
w  Puszczykowie,                                                                                                                             

62-040 Puszczykowo, 
ul. Żupańskiego 2 -  

internat              

51003487 

WO - 45113, 

nr odbiorcy: 12425744 
kod PPE: PLENED 

0000059000000000931
183588 

75 G11 94,0 
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10 

Zespół Szkół nr 1                                                                                                            
im. Powstańców 

Wielkopolskich                                                                                                               
w Swarzędzu,                                      

Os.  Mielżyńskiego 5A                                           
62-020 Swarzędz      

96751129 

odbiorca WO – 350 

nr odbiorcy: 12419306  

kod PPE: PLENED 
0000059000000000004

7126512 

120 C21 
ENEA 

Operator 
555,1 

Zespół Szkół nr 
1 w Swarzędzu 

im. 
Powstańców 

Wielkopolskic

h                                                  
Os. 

Mielżyńskiego 
5a                                          

62-020 
Swarzędz                                      

Powiat 
Poznański,  

Zespół Szkół nr 
1 w Swarzędzu,                                                  

Os. 
Mielżyńskie- go  

5a,  62-020 
Swarzędz                             

NIP: 

7811840766 

11 

Zespół  Szkół nr 2                                              

w Swarzędzu                             
ul. Podgórna 12                                                                         

62-020 Swarzędz 

62337415 

nr odbiorcy: 12420240 

kod PPE: PLENED 
0000059000000000002

0978521 

27 C11 
ENEA 

Operator 
91,2 

Zespół  Szkół 
nr 2                          

w Swarzędzu                                               
ul. Podgórna 

12,                           
62-020 

Swarzędz                          

Powiat 

Poznański,  
Zespół Szkół nr 

2 w Swarzędzu,                                                  
ul. Podgórna 

12,    62-020 
Swarzędz                                                                                                        

NIP: 
7811840766 

12 

Zespół Szkół im. J. i  Wł. 
Zamoyskich w 

Rokietnicy,  ul. 

Szamotulska 24,                         
62-090 Rokietnica                                             

- budynek dydaktyczny  

47046113 

nr odbiorcy: 12422820                                     

kod PPE: PLENED 

0000059000000000075
3767525 

27 C11 

ENEA 
Operator 

32,5 

Zespół Szkół 

im. J.   i Wł. 
Zamoyskich              

ul. Szamotulska 
24                                                                                     

62-090 
Rokietnica                                                                         

Powiat 
Poznański, 

Zespół Szkół im. 
J.   i Wł. 

Zamoyskich                                                          
ul. Szamotulska 

24,                                                                  

62-090 
Rokietnica                                       

NIP: 7811840766 

13 

 Zespół Szkół im. J.i 

Wł. Zamoyskich                    
w Rokietnicy,                         

ul. Szamotulska 24,                                        
62-090 Rokietnica   -                                    

budynek  szkoły 
(pałac) 

63661472 

nr odbiorcy: 12422820                 

kod PPE: PLENED 
0000059000000000075

3765580 

22 C11 54,2 

14 

Zespół Szkół im. J. i  
Wł Zamoyskich                         

w Rokietnicy - Szkoła 
w Poznaniu,  

ul. Rubież 20,                                      
61-612 Poznań 

9726508 

nr odbiorcy: 12422820                                        

kod PPE: PLENED 
0000059000000000003

6347551 

11 C11 36,8 

15 

Zespół Szkół im.  
Gen. Dezyderego 

Chłapowskiego                        
w Bolechowie,               

ul. Obornicka 1, 62-

005 Owińska    - 
budynek szkoły                                                                                                               

  

nr odbiorcy: 12428540                                                              

kod PPE: PLENED 
0000059000000000013

8026938 

27 C11 

ENEA 

Operator 

77,4 Zespół Szkół 
im.  Gen. 

Dezyderego 

Chłapowskiego  
w Bolechowie,                 

62-005 
Owińska,                                     

ul. Obornicka 
1,  Bolechowo                                                

Powiat 

Poznański, 
Zespół Szkół im.  

Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego 

w Bolechowie,                    
62-005 Owińska,  

ul. Obornicka 1,  

Bolechowo                                                                                                                    
NIP: 7811840766 

16 

Zespół Szkół im. Gen. 
Dezyderego 

Chłapowskiego                         

w Bolechowie,                         
ul. Obornicka 1,                      

62-005 Owińska -       
sala gimnastyczna             

  

nr odbiorcy: 12428540                   

kod PPE: PLENED 
0000059000000000013

8023972 

17 C11 19,4 

17 

Zespół Szkół im. 

Adama Wodziczki,                      
ul. Topolowa 2,                       

62-050  Mosina                                   

- budynek szkoły                                                     

51003839 

nr odbiorcy: 13226765                    

kod PPE: PLENED 
0000059000000000092

8175567 

45 C21 
ENEA 

Operator 
89,1 

Zespół Szkół im. 

Adama 
Wodziczki                                           

ul. Topolowa 2                                                                                                               

62-050  Mosina                         

Powiat 
Poznański,  

Zespół Szkół im. 
Adama 

Wodziczki                                                    
ul. Topolowa 2                                                                                                               
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18 

Zespół Szkół im. 
Adama Wodziczki,                      

ul. Topolowa 2,                                           
62-050  Mosina                                   

- budynek Internatu      

96778518 

nr odbiorcy: 13226765                          

kod PPE: PLENED 

0000059000000000092
8174546 

70 G11 211,8 

62-050  Mosina                                                                                                                  
NIP: 7811840766 

19 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy dla 
Dzieci Niewidomych 

im. Synów Pułku w 
Owińskach, Plac 

Przemysława 7,                                                                       
62-005 Owińska - 

klatka schodowa  

23104000 

nr odbiorcy: 12428661                                           

kod PPE: PLENED 
0000059000000000124

2161504 

2 G11 

ENEA 
Operator 

5,2 

Specjalny 

Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy 
dla Dzieci 

Niewidomych 
im. Synów 

Pułku w 
Owińskach                                                                                   

Plac 

Przemysława 9                                         
62-005 

Owińska                                    

Powiat 
Poznański,  

Specjalny 

Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy 
dla Dzieci 

Niewidomych  
im. Synów 

Pułku w 
Owińskach                                                                                      

Plac 

Przemysława 9, 
62-005 

Owińska                                                                    
NIP: 

7811840766 

20 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-
Wychowawczy dla 

Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w 

Owińskach , Plac 

Przemysława 9,                         
62-005 Owińska - 

budynek  główny 

37820455 

nr odbiorcy: 12428661                    

kod PPE: PLENED 
0000059000000000124

2163546 

86 G11 370,0 

21 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-
Wychowawczy dla 

Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w 

Owińskach, Plac 
Przemysława 11,                       

62-005 Owińska - 

klatka schodowa 

9905949 

nr odbiorcy:  12428661                                 

kod PPE: PLENED 
0000059000000000124

2165588 

11 G11 3,7 

22 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-
Wychowawczy dla 

Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w 

Owińskach                                                                                                           

Plac Przemysława 9,                                                                                                          
62-005 Owińska - 

zaplecze techniczne 
parku                     

11271511 

nr odbiorcy: 12428661                    
kod PPE: PLENED 

0000059000000000124

2159559 

11 C11 3,5 

23 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy im. 
Janusza Korczaka,                                

ul. Kościelna 2,                      
62-050 Mosina 

9925381 

nr odbiorcy: 12426825                    

kod PPE: PLENED 
0000059000000000092

8285549 

17 C11 
ENEA 

Operator 
21,7 

Specjalny 

Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy 
im. Janusza 
Korczaka, ul. 

Kościelna 2,                   
62-050 

Mosina                                                    

Powiat 

Poznański, 
Specjalny 

Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy 
im. Janusza 

Korczaka, ul. 
Kościelna 2,  

62-050 Mosina                                                           
NIP: 

7811840766 

24 Dom Pomocy 

Społecznej w 
Lisówkach                                       

ul. Leśne Zacisze 2,  

62-070 Dopiewo 

96811607 

 nr odbiorcy: 12431873       
kod PPE: PLENED 

0000059000000000165

4574532 

130 

G12 
dzienna 

ENEA 
Operator 

161,3 Dom Pomocy 
Społecznej w 

Lisówkach                                                   
ul. Leśne 

Zacisze 2,                                             

62-070 
Dopiewo                                                                          

Powiat 

Poznański, Dom 
Pomocy 

Społecznej  
w Lisówkach, ul. 

Leśne Zacisze 2, 
62-070 Dopiewo  

NIP: 7811840766 

G12 

nocna 
113,5 

25 96811608 

nr odbiorcy:  12431873                                                               

kod PPE: PLENED 

0000059000000000165
4573511 

130 

G12 

dzienna 
326,8 

G12 
nocna 

127,1 
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26 

Dom Dziecka w 

Kórniku - Bninie                                            
ul. Błażejewska 63                                                                  

62-035 Kórnik  

10078842 

nr odbiorcy: 12425509                    
kod PPE: PLENED 

0000059000000000093
7593562 

14 C11 

ENEA 
Operator 

53,3 

Dom Dziecka 
w Kórniku - 

Bninie                                                                                       

ul. 
Błażejewska 

63, 62-035 
Kórnik                                     

Powiat 
Poznański,  

Dom Dziecka w 
Kórniku - 

Bninie, ul. 
Błażejewska 

63,                    
62-035 Kórnik                                                                                                                   

NIP: 

7811840766 

27 63711852 

nr odbiorcy: 12425509                    

kod PPE: PLENED 
0000059000000000093

7679525         

17 G11 7,3 

28 9293768 

nr odbiorcy: 12425509       
kod PPE: PLENED 

0000059000000000093
7685554 

14 G11 35,3 

29 

Ośrodek 
Wspomagania 

Rodziny                                             
ul. Poznańska 91,                                                                  

62-006 Kobylnica        

63069690 

nr odbiorcy: 12428611                    

kod PPE: PLENED 
0000059000000000124

0606538 

14 C11 

ENEA 
Operator 

89,6 

Ośrodek 

Wspomagania 
Rodziny                      

ul. Poznańska 
91                                                          

62-006 
Kobylnica                          

Powiat 

Poznański, 
Ośrodek 

Wspomagania 
Rodziny                       

ul. Poznańska 
91                                                              

62-006 
Kobylnica                                              

NIP: 
7811840766 

30 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej       

ul. Poznańska 91, 62-
006 Kobylnica  

62390448 

nr odbiorcy:  11716784                                             
kod PPE: PLENED 

0000059000000000183
6462514 

14 C11 38,9 

Ośrodek 

Interwencji 
Kryzysowej       

ul. Poznańska 

91                                          
62-006 

Kobylnica                                 

Powiat 

Poznański, 
Ośrodek 

Interwencji 
Kryzysowej       

ul. Poznańska 

91                                          
62-006 

Kobylnica                                              
NIP: 

7811840766 

 

 
 

 

 
 

 
 

L.P.  

Adres punktu 
odbioru  

nr licznika  nr odbiorcy, kod PPE  

Moc 

umowna 
kW 

Grupa 
taryfowa 

OSD 

zużycie energii 

w okresie                                      
24 m-cy  

[MWh] 

wskazany  płatnik oraz 

adresat faktury VAT                     
za dostawę energii 

elektrycznej  

1 

Szpital w 

Puszczykowie 
im. Prof.  S.T. 

Dąbrowskiego 
S.A. 

ul. 
Kraszewskiego 

11 
62-041 

Puszczykowo  

(budynki 
szpitala)        

3250021635 

odbiorca WO-4626                               

nr odbiorcy: 22469107                                             
kod PPE: PLENED 

00000590000000000979695549 

350 B23 
ENEA 

Operator  
4 029,7 

Szpital w Puszczykowie 
im. Prof.  S.T. 

Dąbrowskiego S.A. 
ul. Kraszewskiego 11 

62-041 Puszczykowo          
NIP: 7772754458 

        szczyt przedpołudniowy 953,4   

 
szczyt popołudniowy 526,3 

 
  

pozostałe godziny doby 2 550,0 
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Załącznik nr 2 
Nazwa i  adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 

…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
POWIAT POZNA ŃSKI 

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek Powiatu Poznańskiego oraz Szpitala  
w Puszczykowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizacje zamówienia za, wynikającą z poniższych 

przeliczeń, cenę*:  

Łączna wartość zamówienia …………..………………….zł brutto, 
słownie ……………………………………………………….…………………………………………………….. 

w tym w rozbiciu na poszczególne taryfy: 

Taryfa Strefa 

Przewidywane  
zużycie energii 
elektrycznej 

[MWh] 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto ść netto 
(cena jedn. x  

przewidywane 
zużycie energii)[ zł ] 

Stawka 
podatku 

VAT 
[ % ] 

Warto ść 
brutto (warto ść  
netto z VAT) [zł] 

B21 Całodobowa 1.047,3 ……….zł/MWh    
C21 Całodobowa 1.865,1 ……….zł/MWh    
C11 Całodobowa 681,7 ..……….zł/MWh    
G11 Całodobowa 727,2 ..……….zł/MWh    

G12 
Dzienna 488,1 ..……….zł/MWh    
Nocna 240,6 ..……….zł/MWh    

Razem  

B23 

Szczyt 
przedpołudniowy 

953,4 ……….zł/MWh    

Szczyt popołudniowy 526,3 ……….zł/MWh    
Pozostałe godziny 

doby 
2.550,0 ……….zł/MWh    

Razem  
 Łączna wartość zamówienia brutto (Suma wartości brutto poszczególnych taryf [zł])   

Oświadczamy, że 
1. Zamówienie będziemy realizować w terminie 24 miesięcy; 
2. Dostawy energii elektrycznej realizować będziemy na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), Kodeksie cywilnym oraz wydanych na ich podstawie aktach 
wykonawczych; 

3. Energia elektryczna, będzie spełniała standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami; 

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do 
prawidłowego przygotowania oferty; 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 

wszystkich dokumentów składających się na SIWZ; 
8. Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie ………………………W przypadku wniesienia wadium w formie 

pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………….; 
9. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ....................................................................................... 
2) ....................................................................................... 

        ............................................................................. 
                                              (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
Uwagi: 
* Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XIII SIWZ. 
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Załącznik nr 3 

 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOK UMENTU ZAMÓWIENIA 

 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego 

 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie 
wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. 
Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiaj ące jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania 
o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę 
podać inne informacje umożliwiaj ące jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia 
(np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do 
utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  [   ] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: [   ] 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli 
dotyczy)5: 

[   ] 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien 
wypełnić wykonawca. 
 

                                                 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiaj ących : wstępne ogłoszenie informacyjne  wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu . 
W przypadku podmiotów zamawiaj ących : okresowe ogłoszenie informacyjne  wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu  lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania . 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotycz ące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać 
inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest 
wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem pracy 
chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”9 lub czy 
będzie realizował zamówienie w ramach programów 
zatrudnienia chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której 
kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą 
dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców 
lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach 
krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić 
i podpisać część VI.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsi ębiorstwo:  przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej ni ż 10 osób  i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR . 
Małe przedsi ębiorstwo:  przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej ni ż 50 osób  i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR . 
Średnie przedsi ębiorstwa: przedsi ębiorstwa, które nie s ą mikroprzedsi ębiorstwami ani małymi przedsi ębiorstwami  i które 
zatrudniaj ą mniej ni ż 250 osób  i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 milionów EUR . 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i 
odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, 
proszę podać: 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 
obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakuj ące informacje 
w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności 
od przypadku.  
WYŁ ĄCZNIE je żeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić 
informacje, które umożliwi ą instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego 
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 
krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:  

a) [……] 
 
 
b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej 
udział: 

 
a): [……] 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

 

                                                 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-
ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 
Adres pocztowy: [……] 
Telefon: [……] 
Adres e-mail: [……] 
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, 
zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) 
kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części 
III , należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących 
bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o 
wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z 
podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost 
tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 
proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz 
informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii 
podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

                                                 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 
1. udział w organizacji przestępczej13; 
korupcja 14; 
nadużycie finansowe15; 
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 
Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 
przestępstwo na podstawie przepisów krajowych 
stanowiących wdrożenie podstaw określonych w 
art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek  osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie 
wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, 
uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok z jednego z wyżej 
wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed 
najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia 
określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–
6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]   
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-
ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 21 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął 
środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia22 
(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

                                                 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 
lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje 
również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 
48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 
164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. 
L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w 
państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie 
członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 
siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została w nim 
bezpośrednio określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też 
zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych 
należności, obejmujące w stosownych przypadkach 
narosłe odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje 
na ten temat: [……] 

a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być 
zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. 
Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może 
obejmować kilka ró żnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 
swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 
prawa socjalnego i prawa pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

                                                 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
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Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących 
sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych27; 
lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo powyższej 
sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów 
krajowych i środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji ? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 

 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny 
sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 

[…] 

                                                 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się 
obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w 
stanie zrealizować zamówienie. 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 
której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne 
porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą 
umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji 
braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji 
spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób 
wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu 
nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić 
wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć 
istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 31 

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z 
podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym , czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



ZP.272.00018.2018 

22 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca 
może ograniczyć się do wypełnienia sekcji αααα w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części 
IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym 
lub handlowym prowadzonym w państwie 
członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o 
której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status 
członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] 
[] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący: 
i/lub  
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

                                                 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 
działalności gospodarczej objętym zamówieniem i 
określonym w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby 
lat obrotowych jest następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 
obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały 
wymagany okres, proszę podać datę założenia 
przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia 
działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że 
aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) 
wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y36 – oraz 
wartość): 
[……], [……] 37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 
określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu. 
Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu 
do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu 
lub dokumentach zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

                                                 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymaga ć, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszcza ć legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad  pięciu lat. 
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1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy i zamówień publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego rodzaju 
lub wyświadczył następujące główne usługi 
określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu 
proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu 
lub dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 
    

 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do 
następujących pracowników technicznych lub służb 
technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych 
oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego 
zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do 
produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli 42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności także 
dostępnych mu środków naukowych i badawczych, 
jak również środków kontroli jako ści? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie 
mógł stosować następujące środki zarządzania 
środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami 
technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: 

[……] 

                                                 
39 Instytucje zamawiające mogą wymaga ć, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszcza ć legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad  trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich  odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część (procentową) 
zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub 
fotografie produktów, które mają być dostarczone i 
którym nie musi towarzyszyć świadectwo 
autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
  
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty  
lub agencje kontroli jako ści o uznanych 
kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów 
poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji 
technicznych lub norm, które zostały określone w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie 
inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, 
w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, 
poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów 
określonych systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

 

                                                 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił  zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz  polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych 
podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikuj ących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu 
ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te 
informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie 
dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i 
partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają 
być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie 
dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy 
wykonawca posiada wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla każdego z 
nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……]46 

Część VI: O świadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe 
oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i 
inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią 
dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały 
przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie 
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 4 
 

Umowa – Projekt 

 

zwana dalej Umową, zawarta w Poznaniu w dniu …………2018 r., pomiędzy: 

Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu (60-509), ul. Jackowskiego 18, NIP 7811840766, reprezentowanym przez 

Zarząd, w imieniu którego działają:  

- 

- 

przy kontrasygnacie …………………………….., 

zwanym dalej Powiatem 

i 

Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą w Puszczykowie (62-041), ul. Kraszewskiego 11, 

NIP 7772754458, reprezentowanym przez Powiat Poznański z siedzibą w Poznaniu (60-509) ul. Jackowskiego 18, 

zwanym dalej Szpitalem,     

zwanymi dalej łącznie Zamawiającym 

 

a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą,  

reprezentowanym przez ...........................................................................................................................   

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną. 

 

Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, wyłonionego w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o poniższej treści: 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Umowa określa prawa i obowiązki Stron, związane z dostawą energii elektrycznej (dalej: Przedmiot Zamówienia), na 

potrzeby: 

1) jednostek Powiatu Poznańskiego, wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2,  

2) Szpitala w Puszczykowie, określonego w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3,  

zwanych dalej Obiektami,  

 na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2017, poz. 220 ze zm.) 

oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.  

2. Umowa nie obejmuje kwestii spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i 

jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, zawartej przez 

Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.  

3. Niżej wymienione pojęcia użyte w Umowie oznaczają:  

a) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się świadczeniem usług 

dystrybucyjnych, 

b) Umowa Dystrybucyjna - umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD, określająca ich wzajemne prawa i 

obowiązki, związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji Umowy, 

c) Standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej przez Obiekty 

Zamawiającego, 

d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji - umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD, określająca prawa i 

obowiązki, związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej, 

e) Punkt poboru - miejsce dostarczania energii elektrycznej, 

f) Okres rozliczeniowy - okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych, następuje rozliczenie 

zużytej energii elektrycznej, 

g) Strefa czasowa - godziny doby, w których ceny i stawki opłat dla grupy taryfowej z rozliczeniem wielostrefowym 

rozliczane są zgodnie z taryfą, 

h) Bilansowanie handlowe - zgłaszanie OSD przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji 

umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń 

różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określanych w tych 

umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.  

 

 



ZP.272.00018.2018 

28 

 

§ 2 

Przedmiot Zamówienia i podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia do OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na 

sprzedaż energii elektrycznej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej na potrzeby 

Obiektów wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 i załącznik nr 3. 

3. Prognozowana łączna wysokość rocznego zużycia energii elektrycznej szacuje się w wysokości 9 079,70 MWh, tj.: 

1) dla Obiektów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – 5 050,0 MWh, 

2) dla Obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 – 4 029,7 MWh. 

Szacowane zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania 

do zakupu energii we wskazanej ilości. 

4. Ewentualna zmiana prognozowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza 

rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii, wg cen jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

5. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za sprzedaż energii wynosi brutto ……………… zł (słownie: ……………….00/100), tj.: 

1) dla Obiektów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - kwotę ……………………….. zł brutto, 

2) dla Obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 - kwotę ………………………… zł brutto.      

Kwota ta stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

6. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru wymienionych 

w Załączniku Nr 2 i Załączniku nr 3 do Umowy określana jest każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji, 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD.  

7. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla 

energii elektrycznej sprzedanej w ramach Umowy. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii 

zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorców w 

grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 3 do Umowy lub wskazań 

układów pomiarowych. Koszty wynikające z bilansowania handlowego uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi, zgodne z obowiązującymi 

przepisami w ustawie Prawo energetyczne.  

9. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, o których mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany 

jest do udzielenia bonifikat w wysokościach określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz zgodnie z 

obowiązującymi, w tym zakresie, rozporządzeniami.   

10. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, 

że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Przedmiotu Zamówienia w całości, w szczególności ze 

względu na zmiany organizacyjne lub poprawę efektywności energetycznej budynków.  

 

§ 3 

Standardy obsługi 

 

1. W celu zagwarantowania sprawnej obsługi, Wykonawca zapewni Zamawiającemu kontakt z co najmniej dwiema 

osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Wykonawcy. Wszelkie zgłoszenia 

Zamawiającego wobec Wykonawcy, wynikające z treści Umowy, realizowane poprzez kontakt ze wskazanymi 

osobami za pomocą faksu lub poczty elektronicznej będą traktowane na równi z przekazaniem informacji tradycyjną 

drogą pocztową.  

2. Przedstawicielem Zamawiającego, w takcie realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa: 

1)  w § 1 ust. 1 pkt 1, będzie……………., tel.: ………………., e-mail: ……………………………………….., 

2) w § 1 ust. 1 pkt 2, będzie ………….., tel. ……………….., e-mail: ……………………………………………,   

3. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca wyznacza:  

1) …………………………………………………..................………….................................................................….    

2) ………………………………………………………………………................................................................…………. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nienależytego wykonania Przedmiotu Zamówienia wynikające z 

utrudniania Zamawiającemu kontaktu z Wykonawcą, polegające na nie sprawdzaniu na bieżąco skrzynki poczty 

elektronicznej lub utrzymywaniu skrzynki poczty elektronicznej w sposób uniemożliwiający przesłanie wiadomości 

(np. przepełnienie skrzynki), a także utrzymywaniu urządzenia faksu w sposób uniemożliwiający przesłanie pisma (np. 

brak papieru w urządzeniu, odłączenie urządzenia od instalacji teletechnicznej).  
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§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:  

1) pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa,  

2) terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną.  

 

§ 5 

Zasady rozliczeń 

 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych netto. Cena jednostkowa zawiera 

wszelkie koszty związane z dostarczoną energią elektryczną, w szczególności podatek akcyzowy, koszty bilansowania 

handlowego oraz opłatę za obsługę handlową. 

2. Ceny jednostkowe netto, dla poszczególnych taryf, określone zostały w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Umowy.  

3. Wskazane ceny jednostkowe netto sprzedaży energii elektrycznej czynnej, według których rozliczana będzie sprzedaż, 

pozostaną niezmienne przez cały czas obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy.  

4. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako 

iloczyn ilości zużytej energii w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo -rozliczeniowych lub na podstawie prognoz zużycia, w 

przypadku braku odczytów rzeczywistych od OSD, wyliczonych na podstawie średniego zużycia z poprzedniego okresu 

rozliczeniowego i cen jednostkowych energii elektrycznej dla danej grupy taryfowej.   

5. Rozliczanie sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie w cyklu zgodnym z cyklem rozliczeniowym OSD.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia rozbieżności w zużyciu dla poszczególnych punktów poboru, 

wynikających z różnic pomiędzy zużyciem określonym przez Wykonawcę na fakturze, a ilością faktycznie zużytą, 

stwierdzonych na podstawie faktury otrzymanej od OSD. Zgłoszenie powinno być uwzględnione przez Wykonawcę 

przy kolejnej fakturze.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia jednej faktury, zgodnie z cyklem rozliczeniowym OSD, dla każdego 

Obiektu, zawierającej rozliczenie punktów poboru energii elektrycznej, wymienionych w Załączniku Nr 2 i w 

Załączniku Nr 3 do Umowy i według kolejności tam określonej. Rozliczenie powinno zawierać ilość zużytej energii, 

cenę jednostkową netto, kwotę netto i brutto, dla każdego punktu poboru oddzielnie. 

8. Ostateczne rozliczenie kosztów sprzedanej energii elektrycznej na koniec okresu obowiązywania Umowy nastąpi wraz 

z ostatnią fakturą wystawioną przez Wykonawcę w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy, na podstawie 

faktycznie pobranej ilości energii elektrycznej przez punkt poboru, zliczonej zgodnie ze wskazaniami urządzeń 

pomiarowych w układach pomiarowo -rozliczeniowych otrzymanych od OSD, w całym okresie obowiązywania 

Umowy.  

 

§ 6 

Płatności 

 

1. Adresatem i płatnikiem należności za realizację Przedmiotu Zamówienia będą: 

1) poszczególne jednostki Powiatu Poznańskiego, określone w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2, 

2) Szpital w Puszczykowie, określony w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3. 

Do każdej faktury zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2. Ustala się termin płatności faktur 21 dni, licząc od dnia doręczenia jednostkom, o których mowa w ust. 1, prawidłowo 

wystawionych przez Wykonawcę faktur. Faktury będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na 

fakturze.  

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną 

reklamację, powołując się na sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni.  

4. Datą zapłaty faktury jest data obciążenia rachunku bankowego jednostki, o której mowa w ust. 1. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zbycie wierzytelności wynikających z Umowy.  

6. Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń powstanie nadpłata, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych 

należności, o ile Zamawiający nie zażąda jej zwrotu. Żądanie zwrotu nadpłaty winno zawierać numer rachunku 

Zamawiającego, na który Wykonawca zwróci nadpłatę. 

7. Za przekroczenie terminów płatności, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.  
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§ 7 

Obowiązywanie i wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 

 

1. Umowa wchodzi w życie, w zakresie każdego punktu poboru z dniem ……………….., lecz nie wcześniej niż z dniem 

skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim sprzedawcą.  

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 30.06.2020 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku wyczerpania 

kwoty: 

1)  o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, ulega ona rozwiązaniu przed ww. terminem, w odniesieniu do obiektów, 

opisanych w § 1 ust. 1 pkt 1, 

2) o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, ulega ona rozwiązaniu przed ww. terminem, w odniesieniu do obiektów 

opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2. 

3. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę.  

4. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:  

a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,  

b) umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

5. Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w ust. 4 lit. a, pozostanie ważna 

przez cały okres obowiązywania Umowy.  

6. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji dla danego punktu poboru Zamawiający, zgodnie z 

regułami określonymi w § 10 ust. 12, zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę, w formie pisemnej, w 

terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.  

7. W przypadku, gdy Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji 

dla danego punktu poboru w trybie, o którym mowa w ust. 6, a Wykonawca poweźmie wiadomość, że umowa o 

świadczenie usług dystrybucji dla danego punktu poboru została rozwiązana, Umowa ulega rozwiązaniu w zakresie 

tego punktu poboru, z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji.  

8. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy 

Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną o co najmniej jeden miesiąc od upływu terminu 

płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia 

dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.  

 

§ 8 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci: 

1) Powiatowi karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Powiat z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 5 pkt 1 Umowy, 

2) Szpitalowi karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Szpital z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 5 pkt 2 Umowy. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

3. Z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności co do postanowień zawartych w § 3 ust. 4, § 5 ust. 6 i 8 

oraz § 6 ust. 3 Umowy, Powiat, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia zgłoszonych 

nieprawidłowości, naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 5 pkt 1 

Umowy, po upływie terminu wyznaczonego w tym piśmie przez Powiat, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 

doręczenia pisma Wykonawcy.  

4. Z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności co do postanowień zawartych w § 3 ust. 4, § 5 ust. 6 i 8 

oraz § 6 ust. 3 Umowy, Szpital, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia zgłoszonych 

nieprawidłowości, naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 5 pkt 2 

Umowy, po upływie terminu wyznaczonego w tym piśmie przez Szpital, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 

doręczenia pisma Wykonawcy.  

5. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie 

należności w wysokości poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim 

wystawieniu noty obciążeniowej i poinformowaniu o wysokości kar i sposobie ich wyliczenia. 
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§9 

Siła wyższa 

 

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeśli zostało to 

spowodowane wydarzeniem będącym obiektywnie poza kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia Umowy niemożliwe 

było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność Strony do wykonania Umowy, oraz gdy 

niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.  

2. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków po stronie Wykonawcy, niedotrzymanie zobowiązań przez jego 

kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy do wykonania Umowy, wydawanych przez władzę 

publiczną.  

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń 

celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu 

powyższym, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. 

Do powiadomienia należy dołączyć dowody zaistnienia siły wyższej.  

4. W przypadku braku zawiadomienia o zaistnieniu i ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia 

dowodów, o których mowa w ust. 3, ust. 1 nie ma zastosowania.  

 

§10 

Zmiany Umowy 

 

1. Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych lub 

te, które Zamawiający przewidział, tj.:  

1) możliwość wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia, na żądanie Zamawiającego, w razie 

niewykorzystania kwoty stanowiącej wartość Przedmiotu Zamówienia, 

2) możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

3) możliwość zmiany wynagrodzenia, spowodowanej udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W 

przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania Umowy, upusty 

będą obowiązywały również dla tej Umowy, 

4) zmianę wartości mocy umownej lub taryfy na żądanie Zamawiającego, w zakresie grup taryfowych wycenionych w 

ofercie i będących Przedmiotem Zamówienia,  

5) zmianę ilości lub lokalizacji punktów odbioru, 

6) możliwość zmian zasad wystawiania faktur, 

7) możliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie przewidziano w chwili zawarcia Umowy. 

2. Z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a – c, może 

wystąpić każda ze Stron, od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w 

życie. 

3. We wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a – c, Wykonawca winien wykazać 

wpływ zmian przepisów na koszty wykonania zamówienia, przedstawiając szczegółowe wyliczenia oraz uzasadnienie 

wpływu tych przepisów na dotychczasowe wynagrodzenie.  

4. Zmiana Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a – c, może nastąpić po wejściu w życie przepisów 

będących podstawą jej dokonania. 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a - c, może nastąpić jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia należnego za 

realizację pozostałej do wykonania części Przedmiotu Umowy. 

6. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy rozumieć 

sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego, wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 

zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 

odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

7. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 2 lit. c, przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy rozumieć 

sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 

cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych 

na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę  z osobą fizyczną 
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nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie 

wejścia w życie zmiany, części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

8. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian przepisów na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmiany wynagrodzenia.  

9. W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmian 

Umowy. 

10. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

11. Strony postanawiają, iż nie wymagają aktualizacji Umowy, w formie pisemnego aneksu, zmiany: 

1) adresu do korespondencji, 

2) numeru licznika. 

12. Zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu, podpisanego przez Strony, z zastrzeżeniem ust. 2 i 11. 

13. W kontaktach wzajemnych obowiązuje forma pisemna, na reklamacje jednak, Wykonawca odpowiada w takiej formie, 

w jakiej zostaną wniesione. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Adresy do korespondencji: 

a) faktury za świadczoną usługę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 należy dostarczać na adresy jednostek Powiatu 

Poznańskiego, wskazane w Załączniku nr 2, 

b) faktury za świadczoną usługę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 należy dostarczać na adres Szpitala, wskazany w 

Załączniku nr 3, 

c) związane z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem lit. a i b należy doręczać na adres: 

− Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,  

− Wykonawca: .............................................................................................................. 

Korespondencja i faktury składane na inne niż ostatnio wskazane przez Strony adresy, będzie uznawana za 

nieskutecznie doręczoną.  

2. W przypadku sporu powstałego przy wykonywaniu Umowy, Strony dołożą starań w celu jego rozwiązania w sposób 

polubowny w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu. Po upływie tego terminu, w przypadku nie rozwiązania sporu, 

będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, chyba że rozstrzygnięcie sprawy spornej 

należeć będzie do kompetencji Prezesa URE. 

3. Wystąpienie lub istnienie sporu związanego z realizacją Przedmiotu Zamówienia lub zgłoszenie wniosku o 

renegocjację Umowy nie zwalnia Stron z dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.  

5. Umowę sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału: 5 dla Zamawiającego, 1 dla 

Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA                                                          ZAMAWIAJĄCY 

 


